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JOÃO
PESSOA

GUIA COMPLETO
Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC
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Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
PRAIA DO CABO BRANCO
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PREPARE
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NA HORA
DA FOME...
RESTAURANTES
AGITO
PARA CURTIR
COMPRAS
ARTESANATO
LOCAL
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
JOÃO PESSOA
COMBINA COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em um
avião ou um ônibus rumo a João
Pessoa e para fazer check-in nos
hotéis. Menores de idade devem viajar
com RG ou certidão de nascimento.

PREPARE
SUA
VIAGEM
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NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a João Pessoa.

PRAIA DE TAMBAÚ

OLHE O RELÓGIO
João Pessoa segue o
horário de Brasília.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Internacional de João Pessoa - Presidente
Castro Pinto fica a 16 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Brasília: 2h30
• Salvador: 1h30
• Belo Horizonte: 2h25
• Rio de Janeiro: 3h
• São Paulo: 3h20
• Curitiba: 3h30
• Porto Alegre: 4h40

OS TERMÔMETROS
MARCAM uma
média de 27 °C
durante o ano todo.

VOU DE CARRO Você pode alugar um
carro na CVC para explorar João Pessoa
e as atrações mais distantes da cidade,
como as lindas praias dos arredores.
Neste caso, é preciso apresentar
Carteira Nacional de Habilitação válida.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em João Pessoa
é de 220 volts.
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LOCALIZE-SE
PRAIAS DE
JOÃO PESSOA

Além das praias
urbanas, João Pessoa
tem uma série de
atrativos ao seu redor.
Veja as principais
distâncias a partir da
praia de Tambaú

ATRAÇÕES DOS
ARREDORES
CAMBOINHA

PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS

PRAIA DO
JACARÉ

AREIA
VERMELHA

BESSA
MANAÍRA
POCINHOS
TAMBAÚ

CAMPINA GRANDE

CABO BRANCO
DE TAMBAÚ PARA...
Camboinha
Areia Vermelha
Praia do Jacaré
Bessa
Manaíra
Cabo Branco
Praia do Seixas
Praia da Penha
Praia de Tabatinga
Praia de Coqueirinho
Praia de Tambaba
Ingá
Campina Grande
Pocinhos

15 km
16 km
12 km
6 km
3 km
1,7 km
10 km
11 km
37 km
40 km
42 km
109 km
137 km
167 km

INGÁ
PRAIA DO SEIXAS
PRAIA DA PENHA
PRAIA DE
TABATINGA
PRAIA DE
COQUEIRINHO
PRAIA DE TAMBABA
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JOÃO PESSOA

CAPITAL DO SOL NASCENTE
O sol brilha mais cedo para quem passa férias em João Pessoa. É que a linda
capital da Paraíba fica na ponta mais oriental de todo o continente americano.
Com isso, as manhãs nascem antes por aqui: no verão, os raios despontam por
volta das 5h. E você tem a garantia de um céu limpo e ensolarado quase todos
os dias do ano, o que é perfeito para curtir o delicioso mar de tons esverdeados.
E essa não é a única conquista de “Jampa”: ela é considerada pela ONU a
cidade mais arborizada da América do Sul, com muitos parques e reservas
de Mata Atlântica. E, mesmo sendo uma capital, o sossego típico de cidade
pequena continua, inclusive no preservado Centro Histórico, onde você
admira fachadas em estilo barroco, art nouveau e art déco.
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PRAIA DE MANAÍRA
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PRAIA A PRAIA

Além das lindas praias urbanas
de João Pessoa, você conhece
também os tesouros das vizinhas
Cabedelo e Conde.
BESSA

Não é só bonita, mas também muito
animada esta longa praia de areia
branca e batida. Você não resiste a
um mergulho demorado nas águas
claríssimas e quentes, que chegam
a quase 28 oC. Se for um pouco mais
aventureiro, aproveita os bons ventos
da região para praticar kitesurf ou
surfe. Tudo bem se não souber nem
como começar: ali mesmo você pode
ter aulas desses esportes, agendando
com uma das várias escolas
espalhadas pela orla. Em uma área
mais tranquila, fica a reserva para
desova das tartarugas-marinhas.

PRAIA DE BESSA

TAMBAÚ

A mais famosa praia urbana de
João Pessoa tem um animado
calçadão, que, à noite, recebe
famílias, casais e jovens
curtindo os quiosques. Durante
o dia, a moçada pratica vôlei,
futebol e beach tennis na areia.
Impossível passar batido pelo
impressionante Hotel Tambaú,
que é um cartão-postal da
cidade, por conta de seu
peculiar formato redondo. Em
frente a ele, você passa horas
bisbilhotando a concorrida
feirinha de artesanato. Além de
curtir o sol e o mar na própria
Tambaú, também é uma
delícia pegar os catamarãs
que saem dali rumo a um dos
lugares mais bonitos do litoral
paraibano, o Picãozinho – um
arrecife que ganha piscinas
naturais na maré baixa.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DE TAMBAÚ

MANAÍRA

Esta bonita praia urbana de
João Pessoa é ladeada por uma
linha de coqueiros e bastante
frequentada por famílias, por
causa do mar calmo de águas
mornas. Aqui você se delicia
com ótimos restaurantes e ainda
faz compras em dois badalados
shoppings: o Manaíra e o Mag.
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PRAIAS
PRAIA DA PENHA

A vila de pescadores é muito
frequentada pelos fiéis que
querem conhecer o tradicional
Santuário de Nossa Senhora
da Penha. Todo último
domingo de novembro, a igreja
é ponto de chegada da romaria
que sai do centro da cidade.
Já os banhistas se deliciam
com as piscinas naturais,
alcançadas em um curto
trajeto de catamarã.

CAMBOINHA

CAMBOINHA

Uma das mais belas da Paraíba, esta praia
tem águas tranquilas e faixa extensa de
areia. Vários quiosques garantem uma
ótima estrutura para aproveitar bem o
dia. Camboinha fica 18 km ao Norte do
Centro de João Pessoa, em Cabedelo.

PRAIA DO SEIXAS
FOTO: SHUTTERSTOCK

Famosa por ser o
ponto mais oriental
das Américas, onde
o sol nasce primeiro,
é a preferida dos
moradores da capital,
por causa do mar
calmo e dos quiosques
que tocam forró.

FOTO: CACIO MURILO/MTUR

PRAIA DO SEIXAS

CABO BRANCO

O calçadão da praia é um dos mais movimentados da cidade, junto ao de
Tambaú. De areia branca e fofa, circundada de coqueiros e de águas tranquilas,
a praia está sempre repleta de moradores e turistas. A animação segue noite
adentro, com as barracas tocando música ao vivo. Na ponta desta praia fica um
moderno centro cultural, a Estação Cabo Branco. A arquitetura ousada não deixa
dúvidas: trata-se de uma obra de Oscar Niemeyer. Entre as falésias fica o Farol do
Cabo Branco, de onde, com sorte, é possível avistar golfinhos.
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PRAIAS
COQUEIRINHO

Vale a pena percorrer 35 km a partir do
Centro de João Pessoa para conhecer
a maravilhosa costa do Conde, um
município vizinho. Ali, a Praia de
Coqueirinho é considerada uma das
mais belas do litoral paraibano. Apesar
do cenário quase intacto, a região
conta com boa infraestrutura para
você passar o dia. Na beira da praia,
não faltam quiosques e restaurantes
que servem apetitosos pratos à base
de frutos do mar. Tudo fica ainda
melhor se acompanhado de uma
cerveja geladinha ou de um drinque
preparado com frutas locais.

PRAIA DE TABATINGA

TABATINGA

Mesmo em meio à natureza selvagem
e ao cenário tranquilo, a infraestrutura é
de primeira: são várias opções de hotéis
e pousadas, além de restaurantes
especializados em frutos do mar.
E você ainda escolhe se quer tomar
banho de mar ou de rio, já que água
doce e salgada são separadas apenas
por uma pitoresca faixa de areia.

PRAIA DO COQUEIRINHO

TAMBABA

Na praia mais famosa do Conde,
quem se diverte são os naturistas,
que curtem o sol e as piscinas
naturais sem roupa alguma. E
sem preocupação de serem
incomodados, porque celulares
e câmeras são proibidos. A
geografia ajuda a manter a
discrição: as faixas de areia são
quase sempre escondidas por
falésias coloridas. Mesmo quem
não é adepto do naturismo pode
aproveitar a paisagem numa área
da praia onde a prática é optativa.

QUANDO FOR PAR A A PR AIA, AJUDE A MANTER A AREIA SEMPRE LIMPINHA.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

O MAIOR SÃO JOÃO
DO MUNDO EM
CAMPINA GRANDE

FOTO: KYLLER COSTA GORGÔNIO/WIKICOMMONS

Os passeios da CVC incluem
atrações dentro e fora da cidade
e podem ser privativos ou em
grupo, à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e assistência
da nossa equipe.

Se você for a João Pessoa no meio
do ano, vai se divertir muito no
Maior São João do Mundo, festa
junina que acontece em Campina
Grande, a 135 km de João Pessoa,
durante 30 dias. A folia já começa
no trajeto de ônibus, animado por
um gostoso forró-pé-de-serra,
com direito a cachaça, pipoca e
canjica para se deliciar. Na chegada
à cidade, você visita o Salão de
Artesanato Paraibano e o Parque
do Povo, onde pode dançar forró,
provar comidas típicas e conhecer
a cidade cinematográfica, que
recria a Campina Grande do século
18. E depois aproveita muito o
arraial, com tudo o que tem direito.
Inclui: guia e transporte de ida
e volta ao hotel, com música na
primeira meia hora da viagem e
serviço de bordo com bebidas
e comidas típicas de São João.
Duração: dia inteiro.

CIDADE CENOGRÁFICA DO PARQUE DO POVO, EM CAMPINA GRANDE

VISTA SOBRE A PRAIA DE CABO BRANCO

PASSEIO PANORÂMICO EM JOÃO PESSOA

Você sabia que João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em
1585? Essa e outras curiosidades você aprende no passeio panorâmico, que revela os
principais pontos turísticos da capital paraibana. Você passa pelo Farol do Cabo Branco,
onde prova o sorvete de caipirinha com calda de cachaça regional. Também desvenda
as belezas do Centro Histórico, visitando a Igreja de São Francisco, a Praça Antenor
Navarro, o Hotel Globo, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
E faz ainda um giro pelo Parque Sólon de Lucena, com uma linda lagoa cercada por
jardins, e parada para compras na Casa do Artista Popular e no Mercado de Artesanato
Paraibano. Duração: 6 horas.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

PRAIAS DA COSTA
DO CONDE, COM
COQUEIRINHO
E TAMBABA

FOTO: CACIO MURILO/MTUR

Você conhece a natureza exuberante
das praias do Conde em um litoral
entrecortado por coqueiros, areias
brancas e mar transparente. A primeira
parada é em Coqueirinho, considerada
uma das dez praias mais belas do país.
Na sequência, você visita a linda Tambaba,
que é a primeira praia de naturismo oficial
do Nordeste brasileiro, com piscinas
naturais e falésias de areias coloridas.
O dia termina em Tabatinga, onde você
pode tomar um renovador banho de argila,
caminhar até o mirante e fazer um passeio
opcional na Penélope Charmosa, um
divertido carro temático. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia
inteiro.

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias
ou alugar um carro para explorar
a região do seu jeito. Todos os
preços aqui publicados podem ser
alterados sem aviso prévio.

BOLERO DE RAVEL AO PÔR DO SOL, NO RIO JACARÉ

PASSEIO AO LITORAL NORTE COM
BOLERO DE RAVEL NO PÔR DO SOL

Este inesquecível passeio começa com uma visita à cidade portuária
de Cabedelo, com parada no Forte de Santa Catarina, que foi construído
no século 16 para conter as invasões holandesas, e no Marco Zero da Rodovia
Transamazônica, a terceira maior rodovia do Brasil. Na sequência, você aproveita
um delicioso banho de mar. Na hora do pôr do sol, é imperdível estar na Praia
do Jacaré. Ali, enquanto a tarde vai caindo, você prestigia a apresentação do
saxofonista Jurandy do Sax, que, a bordo de uma canoa no Rio Paraíba, toca
o clássico Bolero de Ravel. Ainda na Praia do Jacaré, dá tempo de fazer uma
caminhada no calçadão para comprar o artesanato típico local. Ou então você pode
complementar com um passeio opcional de catamarã pelo Rio Paraíba, junto a
animados cangaceiros tocando forró no violino e também ao ilustre Jurandy do Sax,
terminando com a emoção de ouvir a “Ave Maria” tocada ao vivo. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular, com outras
pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada, pronta para te ajudar. Este
serviço é uma cortesia da CVC para quem adquire um pacote para João Pessoa. Quem compra
produtos separados, sem ser pacote, paga a partir de R$ 80 por pessoa pelo transporte.
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PASSEIOS
ILHA DE AREIA
VERMELHA

Você vai de catamarã até
a paradisíaca Ilha de Areia
Vermelha, localizada a 1,5 km da costa.
Lá admira deslumbrantes piscinas naturais
junto a bancos de areia avermelhados,
em uma área de preservação ambiental.
Na volta, toma banho de mar na tranquila
Praia de Camboinha, em Cabedelo.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel
e guia. Duração: 7 horas.

ILHA DE AREIA VERMELHA

PASSEIO PISCINAS
PARAIBADISÍACAS

Não é à toa que o nome
deste passeio combina
“Paraíba” com “paradisíaca”.
Você faz um delicioso passeio de
catamarã pelas piscinas naturais da
Praia do Bessa, em uma região que
tem o sugestivo apelido de “Caribe
paraibano”. Depois o tempo é livre
para tomar um banho de mar ou
curtir a praia, que é a queridinha
dos paraibanos, graças a suas
águas mornas e tranquilas. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 7 horas.

PEDRA FURADA, NA PRAIA DO AMOR

PRAIA BELA E OUTROS ENCANTOS

Você descobre os encantos do litoral sul paraibano, como a Pedra Furada, na Praia do
Amor. O casal que passa embaixo dela de mãos dadas sela sua união para sempre,
segundo a lenda da região. O passeio também inclui tempo livre para banho de mar na
Praia Bela, com exuberante paisagem formada pela união do rio com o mar. Trata-se
de um lugar incrível para relaxar, com suas águas calmas. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis para lhe dar total assistência no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser parcelados e comprados em combos (veja pág. 15).

FOTOS: CACIO MURILO/MTUR
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PASSEIOS

PASSEIO MISTÉRIO E HISTÓRIA DO BREJO PARAIBANO

É impossível não ficar perplexo com a Pedra de Ingá, com enigmáticas inscrições
rupestres, que, até hoje, não foram decifradas. Vale a pena visitar, no mesmo terreno,
o Museu de História Natural, com utensílios e fósseis encontrados na região, como
o esqueleto de uma preguiça-gigante. Em seguida, é hora de conhecer a cidade de
Campina Grande, terra do Maior São João do Mundo e do algodão que já nasce
colorido. Na cidade de Pocinhos, você se delicia com a saborosa comida regional em
um almoço opcional no curioso Parque das Pedras, provando a galinha de capoeira
e a cocada feita na hora. Ali fica também uma rocha que se acredita ser a maior do
mundo em área não aflorada. Duração: dia inteiro.

PASSEIO EXTREMO
ORIENTAL COM
PISCINAS NATURAIS
NA PONTA DO SEIXAS

PISCINAS NATURAIS NA PONTA DO SEIXAS
FOTOS: CACIO MURILO/MTUR

Você parte rumo ao Extremo Oriental das
Américas até chegar à Praia da Penha, onde
embarca em um catamarã com destino às
piscinas naturais. Ali desfruta de um mergulho
delicioso junto a vários peixinhos, com vista para
a cidade. No retorno à praia, tem tempo livre
para aproveitar o mar. Por fim, visita o santuário
de Nossa Senhora da Penha e o Mercado de
Artesanato das Sereias, onde você compra
produtos feitos com escamas de peixe, como os
colares e brincos, chamados de biojoias. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração:
7 horas.
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PASSEIOS

CABACEIRAS,
A “RÓLIUDE NORDESTINA”

Cenário de filmes como “O Auto da
Compadecida” e “Romance” a cidade de
Cabaceiras ganhou o apelido de “Róliude
Nordestina”, em alusão a Hollywood. É
literalmente cinematográfica a paisagem
com casas coloridas do fim do século
19, em meio ao visual árido, a 200 km
de João Pessoa. No Hotel Fazenda Pai
Mateus, você tem a oportunidade de
degustar o tradicional bode no buraco,
em um almoço opcional. Depois de um
breve descanso, conhece as exóticas
formações rochosas Saca de Lã e o
Lajedo do Pai Mateus, com gigantescas
pedras redondas que chegam a pesar 45
toneladas, além das intrigantes pinturas
rupestres. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: dia inteiro.

PASSEIO A PIPA – RN

Faz todo o sentido que a região da
Praia da Pipa seja constantemente
eleita entre os trechos de litoral
mais belos do Brasil. Junto a ela,
faz sucesso também a Baía dos
Golfinhos, rodeada de falésias e
abençoada com a aparição desses
simpáticos mamíferos aquáticos. A
visita fica completa com a ida até o
Chapadão, uma enorme falésia de
onde você avista a linda Praia do
Amor. Pipa faz parte do município
de Tibau do Sul, já no Rio Grande
do Norte, e fica a 155 km de João
Pessoa. Inclui: transporte de ida e
volta e guia. Duração: dia inteiro.

PASSEIO A PORTO
DE GALINHAS-PE

O passeio de dia inteiro leva à badalada
praia de Porto de Galinhas, a 180 km
de João Pessoa, em Pernambuco. Ali,
em um passeio opcional de jangada,
você curte as piscinas naturais de
águas cristalinas, repletas de pequenos
peixes coloridos. A região, que
contempla outras praias do município
de Ipojuca, esbanja belas paisagens
com estuários, mangues, areia branca
e coqueirais. Inclui: transporte de ida
e volta e guia. Duração: dia inteiro.
LAJEDO DE PAI MATEUS

ESTRELA LOCAL

O músico Jurandy do Sax apresenta,
desde 2000, o clássico Bolero de Ravel
ao pôr do sol, no Rio Paraíba. A fama é
tanta que ele já foi convidado para tocar
saxofone em Paris, em eventos da Fifa
e em muitos programas de TV.

JURANDY DO SAX EM SUA CANOA

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMBOS DE PASSEIOS

Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas
anteriores, para ter descontos e para aproveitar mais a viagem.
Os passeios de cada combo são feitos em dias diferentes.

FOTO: CACIO MURILO/MTUR

COMBOS FLEXÍVEIS

Escolha entre os passeios abaixo para
montar seu combo:

3 PRAIAS DA COSTA DO CONDE,
COM COQUEIRINHO E TAMBABA
3 PASSEIO AO LITORAL NORTE
COM BOLERO DE RAVEL
NO PÔR DO SOL
3 ILHA DE AREIA VERMELHA
3 PASSEIO EXTREMO ORIENTAL
COM PISCINAS NATURAIS NA
PONTA DO SEIXAS
3 PASSEIO PISCINAS
PARAIBADISÍACAS
3 PRAIA BELA E OUTROS
ENCANTOS
3 PASSEIO PANORÂMICO
EM JOÃO PESSOA

FOTO: SHUTTERSTOCK

FEIRA DE ARTESANATO DO JACARÉ, EM CABEDELO

FOTO: SHUTTERSTOCK

MIRANTE DO CASTELO DA PRINCESA, NA COSTA DO CONDE

PRAIA DE TAMBABA

SONHO DE VIAGEM

3 PASSEIO PANORÂMICO EM JOÃO PESSOA
3 PASSEIO A PIPA - RN
3 PASSEIO A PORTO DE GALINHAS - PE
3 PRAIAS DA COSTA DO CONDE, COM COQUEIRINHO E TAMBABA
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FORTE DE SANTA CATARINA

FOTO: SHUTTERSTOCK

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

Veículos exclusivos
nos passeios e no
transporte de chegada
e saída

Equipe de guias
totalmente
preparados

Balcão de apoio
no aeroporto

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e
check-out em hotéis selecionados. Algumas promoções
são exclusivas para clientes com cartão CVC Itaú Visa
Platinum. Confira benefícios nas págs. 27 a 30.
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 10 a 14
4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: No dia da chegada, almoce no
restaurante Mangai, para já sentir a cultura
e a gastronomia típica do Nordeste: ali você
descobre o que é o “suvaco de cobra”! Tire
o resto do dia para caminhar no calçadão da
praia e descansar.
2º Dia: Faça o Passeio Panorâmico em João
Pessoa para descobrir por que a capital
paraibana é conhecida como “Porta do Sol”
e ainda experimentar o sorvete de caipirinha
com calda de cachaça regional próximo ao
Farol do Cabo Branco. À noite, presenteie-se
com um belo jantar de alta gastronomia no
restaurante Nui 360, que tem menu assinado
pelo chef francês Erick Jacquin.
3º Dia: Tire o dia para curtir as Praias da Costa
do Conde, com Coqueirinho e Tambaba, no
Litoral Sul, aproveitando as paisagens de areia
branca, coqueiros e falésias de tirar o fôlego.
À noite, invista em mais uma experiência
gastronômica no restaurante JS Sakamoto,
que serve culinária japonesa premiada.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Hoje é dia de fazer o Passeio ao
Litoral Norte com Bolero de Ravel no Pôr
do Sol, conhecendo as lindas praias da
vizinha Cabedelo e se emocionando com
a apresentação de Jurandy do Sax no fim
da tarde. À noite, a imersão na cultura local
continua com um jantar no Bar do Cuscuz,
onde você prova a saborosa especialidade
que dá nome à casa.

FAROL CABO BRANCO

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Conheça a rústica Praia
Bela e outros Encantos, deparandose com a dúvida tão cruel quanto
gostosa: mergulho no mar ou banho
de rio? Mais tarde, você continua
indeciso com o cardápio do Gulliver
Mar, restaurante especializado em
frutos do mar.
7º Dia: Para fechar a viagem,
embarque no charmoso catamarã
rumo à Ilha de Areia Vermelha, um
banco de areia avermelhado com
várias piscinas naturais. Não deixe
de experimentar o saboroso drinque
de abacaxi, afinal a Paraíba é o maior
produtor da fruta no Brasil. Depois,
capriche no jantar de despedida, com
as muitas receitas de camarão do
Restaurante Nau.
8º Dia: Hora de voltar para casa.

5º Dia: A boa pedida de hoje é relaxar no
Passeio Extremo Oriental com piscinas
naturais na Ponta do Seixas, tomando
tranquilos banhos de mar. No jantar, vá ao
Canoa dos Camarões para se deleitar no
farto rodízio dos crustáceos.
6º Dia: Hora de voltar para casa.
FOTOS: CACIO MURILO/MTUR

PISCINA NATURAL NA PONTA DO SEIXAS
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ESTAÇÃO CABO BRANCO

ESTAÇÃO CABO BRANCO

Não é preciso olhar duas vezes
para adivinhar quem projetou
este belo complexo arquitetônico:
ninguém menos que Oscar
Niemeyer. Ciência, arte e cultura
se encontram no espaço desde
2008, em forma de exposições
permanentes e temporárias.
Adultos e crianças se divertem
no interativo Museu de Ciência,
onde podem espiar o universo e
descobrir suas curiosidades, e
ainda curtir várias instalações ao
ar livre, desde experimentos até
esculturas. É imperdível a vista do
alto da Torre Mirante. Av. João Cirillo
da Silva, Altiplano Cabo Branco.

FOTO: CACIO MURILO/MTUR

ATRAÇÕES

Você testemunha muita cultura
de qualidade em João Pessoa,
tanto nos lugares históricos como
nos museus.

Você fica de queixo caído ao
admirar a grandiosidade de
um dos mais importantes
complexos barrocos do país.
O conjunto, formado pela
Igreja de São Francisco e pelo
Convento de Santo Antônio,
causa impacto pela beleza do
acabamento, com talhas de
madeira recobertas de ouro
e ricas cantarias de pedra
com motivos portugueses e
orientais. A Paixão de Cristo é
narrada em painéis formados
por delicados azulejos
portugueses. Ladeira São
Francisco, s/nº, Centro.

FOTO: SHUTTERSTOCK

CENTRO CULTURAL
SÃO FRANCISCO

IGREJA DE SÃO FRANCISCO

18

ATRAÇÕES

HOTEL GLOBO

FOTO: LIONEL BAUR/WIKICOMMONS

FOTO: SHUTTERSTOCK

É como voltar no tempo: basta olhar a
simpática fachada amarela do antigo
hotel, construído em 1929 por Henriques
Siqueira, para encher os olhos com uma
linda mistura dos estilos neoclássico,
art nouveau e art déco. Na parte de
dentro, a viagem ao passado continua,
com mobília e peças que faziam parte
do hotel, hoje convertido no centro de
informações turísticas da cidade.
Do jardim, a vista para o Rio Sanhauá fica
ainda mais bonita ao pôr do sol. Largo
de São Frei Pedro Gonçalves, Varadouro.

PRAÇA ANTENOR NAVARRO

PRAÇA ANTENOR
NAVARRO

No Centro Histórico, o colorido
casario colonial da praça vai render
algumas das melhores fotos da
sua viagem. Não à toa, o conjunto é
tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. Se
quiser esticar a noite, você ainda curte
a agitação nos cafés, restaurantes e
bares com música ao vivo.

FOTO: CACIO MURILO/MTUR

HOTEL GLOBO

ESPAÇO CULTURAL
JOSÉ LINS DO REGO

Dentro do complexo, você encontra
um museu todo dedicado ao
escritor paraibano José Lins do
Rego, com objetos e livros de uso
pessoal do autor de obras como
Fogo Morto e O Menino do Engenho.
O edifício, que sedia um centro de
convenções, é formado também
por teatros, cinema, galeria de arte,
planetário, auditórios e salas de
exposições. R. Abdias Gomes de
Almeida, 800, Tambauzinho.
PLANETÁRIO
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FOTO: RAY FERNANDES/WIKICOMMONS

ATRAÇÕES

PARQUE SÓLON DE LUCENA

A Lagoa, como a área é
mais conhecida, é um
dos principais símbolos
de João Pessoa. Ali você
passeia pelos belos
jardins com traçado
original do paisagista
Burle Marx, com
exemplares de pau-d’arco,
bambus e palmeiras-imperiais. Isso tudo sem
sair do Centro da cidade.

FOTO: LUBASI/WIKICOMMONS

MOSTEIRO DE SÃO BENTO

PARQUE SÓLON
DE LUCENA

FOTO: RUY CARVALHO/WIKICOMMONS

Você testemunha o estilo barroco
beneditino do século 17 e se impressiona
com a harmonia do conjunto arquitetônico
construído em adoração a Nossa Senhora
do Monte Serrat. O mosteiro faz parte
de um complexo maior, que também
contempla a igreja de mesmo nome.
Av. Gen. Osório, s/nº, Centro.

MOSTEIRO DE SAO BENTO

CASA DO ARTISTA POPULAR

IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO

IGREJA NOSSA
SENHORA DO CARMO

Mais uma vez, o barroco dá as caras,
agora na igreja erguida em 1592. Você
se encanta com os detalhes da fachada,
da torre, das talhas e dos relevos de
pedra. Na nave, acompanha a história de
Nossa Senhora do Carmo, representada
nos azulejos portugueses. Praça Dom
Adauto, s/nº, Centro.

Em um só lugar, você encontra um lindo resumo da arte popular paraibana.
O precioso acervo tem 5 mil peças, entre cerâmicas, esculturas, tapeçarias,
xilogravuras, rendas e bonecos de pano. Ao longo da visita, monitores fornecem
explicações sobre os itens e a arte em geral. No final, você encontra réplicas ou
peças similares à venda nas duas lojas da Casa. Praça da Independência, 56, Centro.
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SABORES

Receitas típicas do Nordeste
são imperdíveis em uma
viagem a João Pessoa, que
capricha em suas próprias
versões dos pratos.
Cuscuz Apesar do nome
igual, não espere um prato
parecido com o cuscuz
paulista. No Nordeste, a
receita tem uma textura mais
granulada, feita com a massa
de milho pilada, cozida ao
vapor e umedecida com leite
de coco ou manteiga.

1

2
PEIXADA

Peixada O ensopado de
filé de peixe é servido com
arroz branco e ovos cozidos,
partidos ao meio. Também
não pode faltar o pirão, que é
feito com o caldo da peixada.
Você prova esta delícia em
diversos restaurantes e bares
da orla de João Pessoa.

CUSCUZ

3

Carne de bode Esta iguaria pode ser preparada como guisado, para
acompanhar o cuscuz, ou como buchada. Outra opção é o picado, um
cozido feito com os miúdos.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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SABORES

4

Rubacão O bom e velho baião-de-dois, na Paraíba, ganha nova roupagem
com a adição de nata, creme de leite ou requeijão, para deixar a mistura
mais cremosa. Feijão-verde, queijo coalho, arroz, tomate, pimentão e
carne de sol ou charque são outros ingredientes indispensáveis para o
“risoto da Paraíba”, como ficou conhecido o prato-símbolo do Estado.

5

Galinha de capoeira ou caipira A ave é criada solta, normalmente nas terras
de pequenos produtores. E não é apenas mais saborosa, como também mais
saudável do que os animais de cativeiro. A carne, mais escura, costuma ser
servida em um cozido ou, como se diz na Paraíba, “guisado”.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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NA HORA
DA FOME...

Mais que comida regional e
frutos do mar, João Pessoa
vem se destacando como um
verdadeiro polo gastronômico,
com restaurantes comandados
por chefs renomados.

CARTOLA

PORTO RESTAURANTE

A gastronomia fina e variada,
acompanhada de bons vinhos, é servida
em um ambiente elegante e intimista,
com áreas ao ar livre. R. Antônio Carlos
Araújo, 60, Cabo Branco. $$

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

GULLIVER MAR

$ – de R$ 30 a R$ 60

Os frutos do mar são a especialidade
deste tradicional restaurante de frente
para a praia, perto do ponto mais
oriental das Américas. Aqui, polvo,
camarão e peixe ganham preparos
diversos, todos de dar água na boca.
Av. Cabo Branco, 5.160, Cabo Branco. $$

$$ – de R$ 61 a R$ 100
$$$ – de R$ 101 a R$ 150
$$$$ – acima de R$ 151

MANGAI

Você pode até achar graça nos nomes
dos pratos, mas certamente vai se
deliciar com as iguarias servidas no
variado bufê nordestino. Não perca o
“suvaco de cobra” (com carne de sol
moída, milho e cebola) ou a “gororoba de
charque” (purê de macaxeira com queijo
e charque). Para fechar, vá de cartola,
um doce com queijo coalho, banana,
açúcar e canela. Além do almoço e do
jantar, o Mangai também tem um bufê de
café da manhã tipicamente nordestino,
com delícias como cuscuz e canjica. Av.
General Édson Ramalho, 696, Manaíra. $$

NUI 360

FOTOS: SHUTTERSTOCK/ IMAGEM ILUSTRATIVA

O menu exclusivo é assinado pelo
premiado chef francês Erick Jacquin, que
mescla os sabores da culinária francesa
com as receitas criativas da cozinha
nordestina. Assim, você pode provar pratos
como a mousseline de castanha de caju
com cogumelos e jerimum defumado ou
o confit de pato com aligot de macaxeira.
Enquanto saboreia a gastronomia de alto
padrão, você aproveita a vista de 360 graus
de João Pessoa. Av. Senador Ruy Carneiro,
303, Tambaú. $$$$
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NA HORA DA FOME...
NAU

O carro-chefe deste restaurante de frutos
do mar é o camarão, presente em mais
de 20 pratos, como a chapa em que o
crustáceo vem acompanhado de lagosta.
Para harmonizar, você escolhe entre as
caipirinhas de frutas tropicais ou os mais
de 150 rótulos de vinhos da carta. R.
Lupércio Branco, 130, Manaíra. $$$

LOVINA

Você passa o dia de frente
para a praia neste lounge pé
na areia, enquanto aproveita
delícias como moqueca, peixe frito e
salmão tarê. Se quiser se aventurar,
ainda pode fazer kitesurf, praticar
stand up paddle e navegar em caiaque.
A programação musical dá um ânimo
extra à galera, enquanto as crianças se
divertem na área infantil do restaurante e
nas piscinas naturais do mar. Av. Vitorino
Cardoso, s/nº, Cabedelo. $$$

CUSCUZ COM CARNE SECA

BAR DO CUSCUZ

A especialidade da casa é
o cuscuz, que, combinado
a diversos tipos de carne,
desce ainda melhor com um chope
bem gelado. A criançada se diverte no
playground, que tem até passarelas
suspensas. Av. Cabo Branco, 3.056,
Cabo Branco. $$

KUARA

THE W

Você degusta comidas regionais,
petiscos e drinques em um ambiente
rústico e colorido, com vista para o mar
e acesso à Praia de Tabatinga. Não
perca a porção de peixe frito para entrar
no clima. Praia Tabatinga II, Conde. $$

O moderno restaurante foca nas
cozinhas regional e mediterrânea, com
destaque para os frutos do mar. É tudo
bem fresquinho, e você ainda curte a
paisagem da praia em frente. Av. João
Maurício, 451, Manaíra. $$

CANOA DOS CAMARÕES

Quem ama camarão encontra o paraíso
neste restaurante: a especialidade da
casa é o rodízio com deliciosas versões
do crustáceo. Quer um gostinho? Tem
à milanesa, ao alho e óleo, na paella,
aos quatro queijos, na moranga e muito
mais. Av. João Maurício, 121, Manaíra. $

JS SAKAMOTO

O chef Jun Sakamoto leva para João
Pessoa a sua sofisticada gastronomia
japonesa, que, em São Paulo, foi
premiada com uma estrela pelo
renomado Guia Michelin. Você prova
sushis, sashimis e outras especialidades
feitas com muito capricho, em um
ambiente refinado, dentro do Manaíra
Shopping. Av. Governador Flávio Ribeiro
Coutinho, 805, Manaíra. $$$$

PORÇÃO DE CAMARÃO
FOTOS: SHUTTERSTOCK/ IMAGENS ILUSTRATIVAS
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AGITO

Dançar a madrugada toda ou
degustar cachaça regional:
você faz sua própria diversão na
cosmopolita capital paraibana.
SKYBAR

No bar mais alto do Nordeste,
você pede ótimos drinques para
acompanhar os petiscos, enquanto
saboreia também uma vista belíssima
da orla, a partir da cobertura do
edifício Tour Geneve. R. Ana Guedes
Vasconcelos, 197, Altiplano.

CACHAÇARIA DONA
BRANCA

Escolha a sua preferida entre as muitas
opções de cachaça e curta o clima
descontraído da casa, animada com
música ao vivo. Av. Gov. Argemiro de
Figueiredo, 1.223, Jardim Oceania.

DOSES DE CACHAÇA ARTESANAL

PRISCYLLA’S HALL

EMPÓRIO CAFÉ

Não importa seu gênero musical
favorito, você certamente vai dançar
muito nesta casa noturna de pegada
sofisticada, com espaços intimistas.
Os DJs tocam música eletrônica,
e há também shows de bandas ao
vivo para todos os gostos. Av. Monte
Castelo, 73, Mandacaru.

Você escolhe se prefere ficar sentado
nos sofás, aproveitar o clima da varanda
ao ar livre ou se divertir de frente para
o palco, onde tocam bandas ao vivo.
De um jeito ou de outro, os drinques
vão muito bem com as entradinhas,
as saladas e os sanduíches do menu.
Av. Alm. Tamandaré, Tambaú.

FOTOS: SHUTTERSTOCK / IMAGENS ILUSTRATIVAS
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COMPRAS

Os artesãos da Paraíba produzem lindas peças em algodão,
renda e búzios para você levar para casa.

MERCADO DE ARTESANATO PARAIBANO

MERCADO DE ARTESANATO PARAIBANO

Em mais de 120 lojas, você descola variadas peças de artesanato regional, de
cerâmica a bordado, de bonecas a roupa de cama. É o lugar ideal para comprar,
por exemplo, os produtos artesanais feitos com o algodão que já nasce colorido,
cultivado em Campina Grande. Quando a fome bater entre uma compra e outra,
você pode saborear lanches típicos vendidos nas pracinhas localizadas no centro
de cada andar. Av. Senador Ruy Carneiro, 241, Tambaú.

FEIRINHA DE TAMBAÚ

O passeio do fim do dia
está garantido nesta grande
estrutura de frente para a
praia, onde você prestigia
o artesanato local. As
lojas vendem calçados de
couro, rendas, esculturas
de madeira, peças feitas
de búzios e mariscos, entre
outros produtos. Você
também encontra itens feitos
com o algodão naturalmente
colorido de Campina Grande.
Av. Alm. Tamandaré, Tambaú.
FOTOS: CACIO MURILO/MTUR

ALGODÃO COLORIDO DE CAMPINA GRANDE
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HARDMAN PRAIA HOTEL

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
PRAIA DE TAMBAÚ Você fica

mas com fácil acesso ao burburinho, já
que é uma praia bem tranquila situada
perto de Tambaú.

no miolo mais agitado da cidade, perto
da feirinha de artesanato e de muitas
casas noturnas.

PRAIA DO BESSA A bela praia de

PRAIA DE MANAÍRA Ótimos

águas mornas é cenário para esportes
como kitesurf ou surfe, que você pode
aprender ali mesmo.

restaurantes e os dois maiores
shoppings da cidade recheiam as noites
de quem se hospeda aqui, depois de
um dia todo curtindo a linda praia.

COSTA DO CONDE Você curte a

tranquilidade e as belas paisagens do
município de Conde, em praias como
Carapibus, a 25 km de João Pessoa.

PRAIA DE CABO BRANCO É a

pedida ideal se você procura descanso,

ATLÂNTICO PRAIA HOTEL
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly

SIMPLES

AMBASSADOR FLAT É muito
prático para famílias com crianças
hospedarem-se na categoria Quarto
Família Clássico, com dois dormitórios
na mesma acomodação. Já quem
escolhe a Suíte Frente Mar aproveita a
vista para a Praia de Cabo Branco.
Av. Cabo Branco, 1.890, Cabo Branco.
ARAM BEACH & CONVENTION

NORD EASY GREEN SUNSET
A piscina na cobertura, com vista
panorâmica, é o grande trunfo deste
hotel localizado em frente ao mar, na
Praia de Cabo Branco. Alguns quartos
dão para o mesmo cenário. Av. Cabo
Branco, 4.400, Cabo Branco.

ATLÂNTICO PRAIA HOTEL É só
atravessar a rua para curtir o mar da
Praia de Tambaú. Se quiser relaxar no
próprio hotel, você pode tomar sol à
beira da piscina com vista panorâmica
ou se esquecer da vida na banheira de
hidromassagem. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha 15% de desconto no
restaurante do hotel. Av. Almirante
Tamandaré, 440, Tambaú.

CONFORTÁVEL

ARAM BEACH &
CONVENTION Você toma um
drinque enquanto aproveita
a bela piscina, que tem área
própria para as crianças. E, quando quiser
ir para a praia, são apenas 300 m até
Tambaú. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha 10% de desconto no cardápio do
restaurante do hotel. R. Nossa Sra. dos
Navegantes, 431, Tambaú.

TAMBAÚ BEACH HOTEL A piscina na
cobertura é um chamariz para aproveitar
o descanso sem nem sair do hotel, mas
você também fica contente sabendo
que a Praia de Tambaú está a apenas
100 m de distância. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha 10% de desconto no
pagamento de despesas extras.
R. Helena Meira Lima, 89, Tambaú.

BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA
Os quartos modernos e confortáveis
garantem um belo descanso depois de
curtir a Praia de Tambaú, que fica a 400 m
de distância, ou a gostosa piscina na
cobertura. Av. Olinda, 235, Tambaú.
NETUANAH PRAIA HOTEL
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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NORD EASY CONNECT Família de
férias, mas você não conseguiu uns
dias de folga? Sem problemas! Este
é o primeiro hotel do Nordeste com
coworking integrado, espaço próprio
para quem precisa trabalhar. E, nos
momentos de lazer, você relaxa na
piscina na cobertura, curte a Praia de
Manaíra, a 500 m de distância, ou então
faz compras no Mercado de Artesanato,
a apenas 300 m. R. Aluísio França,
44, Manaíra.

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

POUSADA ARUANÃ Você fica à beira-mar da Praia de Carapibus, na Costa
do Conde, e aproveita quilômetros
de enseadas inabitadas, com águas
mornas e transparentes. Também
pode simplesmente curtir a pousada,
passando horas na linda piscina.
Av. Beira Mar, 2.006, Conde.

NETUANAH PRAIA HOTEL
Você aproveita ainda mais a
estadia se reservar uma das
suítes de frente para o mar
da Praia de Cabo Branco. É uma delícia
admirar a vista enquanto relaxa na rede
de balanço da sua varanda privativa.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha, por
dia, uma caipirinha ou um coquetel sem
álcool no bar molhado do hotel.
Av. Cabo Branco, 2.698, Cabo Branco.

MUITO
CONFORTÁVEL

HARDMAN PRAIA HOTEL
Você aproveita o dia todo na
Praia de Manaíra, logo em
frente ao hotel, e depois emenda com
uma gostosa caminhada no calçadão.
Para fechar a noite, ótimos bares e
restaurantes se espalham nos arredores.
E a criançada gasta bastante energia
no playground ou no salão de jogos.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha 10%
de desconto no restaurante do hotel e no
bar da piscina. Av. João Maurício, 1.341,
Manaíra.

JOÃO PESSOA HPLUS BEACH
O mar da Praia de Cabo Branco, logo
em frente, enche a vista de quem
reserva um quarto da categoria Luxo. O
mesmo panorama embeleza os banhos
de sol na piscina da cobertura, onde
você aproveita bons drinques. Av. Cabo
Branco, 1.984, Cabo Branco.

SLAVIERO ESSENTIAL JOÃO
PESSOA SOLMAR É muito prático
contar com uma minicozinha dentro
da sua própria acomodação, equipada
com pia, micro-ondas e utensílios.
Se ficar na Suíte Solmar, você e mais
quatro familiares ou amigos ainda
aproveitam muito conforto em 200 m2,
com direto a terraço privativo voltado
para a Praia de Cabo Branco. E até
mesmo seu pet de pequeno porte
fica feliz hospedando-se aqui. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha 10% de
desconto no restaurante do hotel.
Av. Cabo Branco, 2.870, Cabo Branco.

FOTO: DIVULGAÇÃO

HOTEL MANAÍRA Você e toda a
família, incluindo seu animalzinho
de estimação, ficam muito bem
acomodados neste hotel situado
a 300 m da Praia de Manaíra, com
piscina de borda infinita. Av. Gen.
Edson Ramalho, 1.131, Manaíra.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
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aquecida garante um gostoso mergulho
a qualquer hora do dia, sempre com
uma vista estonteante da Praia de
Tambaú, situada do outro lado da rua.
As crianças se divertem também na
colorida brinquedoteca. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha 10% de desconto
no restaurante do hotel. Av. Almirante
Tamandaré, 740, Tambaú.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de qualquer
coisa durante a viagem, é só
chamar a CVC.

VERDEGREEN HOTEL Se você se
preocupa com o meio ambiente, este
é o seu lugar. O hotel, de frente para
a Praia de Manaíra, tem aquecimento
de água por meio de placa solar,
horta orgânica e móveis de madeira
certificada. Isso tudo sem abrir
mão de uma bela área de lazer, com
jardins suspensos na cobertura. De
quebra, você aprecia obras de artistas
regionais na decoração e pode alugar
as bicicletas do hotel para explorar a
região. Av. João Maurício, 255, Manaíra.

NORD LUXXOR CABO BRANCO Os
pequenos se divertem no
playground ou no salão de
jogos, e a família toda curte a
piscina com vista para a Praia
de Cabo Branco, localizada
bem em frente. O descanso está garantido
nas confortáveis suítes, algumas dotadas
de varandas com mesinha. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha 10% de desconto
no restaurante do hotel. Av. Cabo Branco,
1.930. Cabo Branco.

QUALITY SUÍTES JOÃO PESSOA É uma
delícia a área da piscina com bordas
infinitas, que fica na cobertura. Ali
você se refresca nas espreguiçadeiras
posicionadas na parte mais rasinha da
água ou então nos bangalôs próximos
ao bar. Tudo isso a 200 m da Praia
de Tambaú. Av. Presidente Epitácio
Pessoa, 5.049, Tambaú.

LUXO

OCEANA ATLÂNTICO HOTEL
Você fica de queixo caído com
a linda e extensa piscina, que
mais parece uma continuação
do mar da Praia do Bessa, bem em
frente ao hotel pé na areia. A decoração
dos quartos é de muito bom gosto, e
a completa estrutura de lazer tem até
cinema. Av. Governador Argemiro de
Figueiredo, 2.100, Praia do Bessa.

NORD LUXXOR TAMBAÚ A piscina

NORD LUXXOR TAMBAÚ

OCEANA ATLÂNTICO HOTEL

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly
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PRAIA DA PIPA

A capital do Rio Grande
do Norte é conhecida
pelas belas praias,
banhadas de sol
praticamente o ano
todo. Além de curtir a
orla urbana, você faz
passeios de bugue pelas
dunas de Genipabu,
aproveita a culinária farta
em camarões e conhece
até o maior cajueiro do
mundo. Fica a 190 km de
João Pessoa.

MIRANTE DO CHAPADÃO
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Em uma esticada até o Rio Grande
do Norte, você conhece também
uma das praias mais bonitas e
badaladas do Nordeste brasileiro.
Além de Pipa, inclua no roteiro
visitas à Baía dos Golfinhos, ao
Mirante do Chapadão e à Praia do
Madeiro, terminando o dia com o
pôr do sol na Lagoa de Guaraíras.
Imperdível também passear pelo
centrinho de Pipa e comer em um
dos seus charmosos restaurantes.
Fica a 155 km de João Pessoa.

NATAL
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JOÃO PESSOA
COMBINA COM...

PORTO DE GALINHAS
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PORTO DE GALINHAS

A praia, em Pernambuco, é palco
para o famoso passeio de jangada
até as piscinas naturais, repletas
de peixinhos. O mar clarinho,
represado por corais e rico em
biodiversidade, tem a agradável
temperatura de 28 oC. A vila de
Porto de Galinhas concentra
também lojas, hotéis e restaurantes,
um belo cenário para bater perna.
Fica a 180 km de João Pessoa.

CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
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CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.
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O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

